
 

UCHWAŁA Nr 15 

MŁODZIE ŻOWEJ RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 października 2013 roku 

 
w sprawie ustalenia zasad i trybu nadawania  

patronatu honorowego 
Młodzieżowej Rady Miasta Konina 

 

Na podstawie §4, ust. pkt. 1Uchwały nr 241 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2008 roku 
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Konina i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 58, poz. 1160) z późniejszymi zmianami – Młodzieżowa Rada Miasta 
Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Młodzieżowa Rada Miasta Konina może w drodze uchwały nadawać swój patronat honorowy 
nad wydarzeniami, inicjatywami, projektami, fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami i 
firmami, realizowanymi lub znajdującymi się na terenie miasta Konina. 

§ 2. 

1. Patronat honorowy MRM Konina nadawany jest projektom  
i wydarzeniom, które są skierowane do młodzieży, poruszają tematy jej dotyczące lub są 
tworzone i realizowane przez lub przy współudziale młodzieży mieszkającej lub uczącej 
się na terenie miasta Konina. 
 

2. Patronat honorowy MRM Konina mogą otrzymać: fundacje, stowarzyszenia, organizacje 
i firmy, które działają na rzecz rozwoju młodzieży o charakterze: społecznym, 
edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym  
i charytatywnym, lub są tworzone przez lub przy współpracy młodzieży mieszkającej lub 
uczącej się na terenie miasta Konina. 

§ 3. 

1. Młodzieżowa Rada Miasta Konina nadaje patronat honorowy na pisemny wniosek 
organizatora wydarzenia, projektu lub uprawnionego podmiotu, o którym mowa w § 2 
ust. 2, skierowany do Przewodniczącego MRM Konina osobiście lub w sposób 
elektroniczny n adres: mrmk@konet.pl 
 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać opis realizowanego projektu lub opis 
działalności i celów: fundacji, stowarzyszenia, organizacji, firmy wraz  
z dokładnymi danymi kontaktowymi organizatorów lub władzami podmiotów, o których 
mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały. 

§ 4. 

Objęcie przez MRM Konina patronatu honorowego nie oznacza deklaracji wsparcia 
finansowego lub organizacyjnego. 



 

§ 5. 

Młodzieżowa Rada Miasta Konina nie obejmuje patronatów nad uprawnionymi podmiotami, 
o których mowa w § 2 ust. 2, których celem jest szerzenie treści niezgodnych z prawem lub 
godzących w interes młodzieży lub mających charakter propagandy ugrupowań lub ruchów 
politycznych. 

§ 6. 

1. Podmiot, który otrzymał patronat MRM Konina lub organizatorzy wydarzenia objętego 
patronatem otrzymują drogą elektroniczną logotyp MRM Konina wraz z zezwoleniem na 
jego umieszczanie na materiałach promocyjnych dotyczących działalności objętej 
patronatem. 

 
2. Podmiot, który otrzymał patronat MRM Konina lub organizatorzy wydarzenia objętego 

patronatem MRW zobowiązani są do umieszczenia logo MRM Konina na 
publikowanych materiałach promocyjnych – zarówno materialnych, jak i elektronicznych 
(wirtualnych). 

§ 7. 

W uzasadnionych przypadkach MRM Konina możeodebrać przyznany uprzednio patronat 
honorowy. 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący  
Młodzieżowej Rady Miasta Konina 

 

Bartosz MAŁACZEK 


